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I.  INLEIDING 

A.  Maes Jonker 

Maes Jonker is een bedrijf dat zich specialiseert in 
snijtoepassingen voor de hout-, kunststof- en non-
ferro industrie. Het innovatieve bedrijf heeft een 
eigen slijperij en maakt gereedschappen voor 
industriële snij- en verspanende bewerkingen met 
behulp van een geavanceerd machinepark. 

B.  Situatie heden 

Het bedrijf heeft momenteel geen vaste 
onderhoudstechniekers in dienst. De huidige 
situatie dwingt hen vaak om, bij technische 
problemen met machines, externe techniekers te 
contacteren. Vaak gaat het om eenvoudige ingrepen 
om de machine terug operationeel te maken. 
Wanneer een probleem zich voordoet, worden de 
documenten die betrekking hebben met het 
probleem in een mappensysteem bewaard. Zo kan 
bij een wederkerend probleem, deze informatie 
geraadpleegd worden om sneller een analyse te 
maken. Het is echter vaak tijdrovend om het 
correcte document terug te vinden. Wat het 
preventief onderhoud betreft, is het in een 
machinepark van belang dat machines in goede 
conditie gehouden worden door middel van een 
goed georganiseerd en gepland onderhoud. 
Recentere machines hebben hun eigen onderhoud 

 
 

 

monitoring system. Oudere machines hebben dat 
niet en dienen evenzeer onderhouden en opgevolgd 
te worden. Uit deze behoefte vloeit dan ook dit werk 
voort. 

II.  DOELSTELLINGEN 

De ontwikkeling van een gepersonaliseerd, 
eenvoudig en praktisch onderhoudsbeheersysteem 
dient de bedrijfszekerheid te verhogen.  
Vooreerst dient het maintenance management 
system (MMS), de machineoperator een melding te 
geven voor specifiek geplande preventieve 
onderhoudsbeurten. Hierdoor wordt laattijdige 
uitvoering van preventief onderhoud voorkomen. 
Deze onderhoudsbeurten en eventueel andere 
gebeurtenissen dienen per machine opgeslagen te 
worden in een database. Bovendien moeten hier 
ook bestanden kunnen worden toegevoegd. Deze 
bron aan informatie kan later eenvoudig terug 
opgevraagd worden en gebruikt worden om 
problemen met gelijkaardige machines in de 
toekomst te voorkomen. Het toevoegen van data 
dient eenvoudig te zijn. Bij consequente uitvoering 
van deze onderhoudsbeurten kunnen ongewenste 
machinestilstanden gereduceerd worden.  
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III.  RESULTATEN 

Er werden kort enkele onderhoudsbeheersystemen 
bestudeerd (Ultimo en Azumuta). Snel werd 
duidelijk dat de kost om dergelijke geavanceerde 
systemen te integreren niet opweegt ten opzichte 
van de mogelijke voordelen. Hierdoor werd gekozen 
om een eigen .NET applicatie te ontwikkelen.  Dit 
gebeurt met Visual Studio. De data wordt beheerd 
door een SQL-server die deze op vraag van de 
applicatie aanreikt of bewerkt.  Vooraf aan de 
programmering werden flowcharts opgesteld. Het 
doel hiervan is de probleemstelling duidelijk in kaart 
te brengen.  

Het programma omvat een gedeelte “preventieve 
planning” en een gedeelte “machine informatie”. De 
applicatie bezit de mogelijkheid om e-mails te 
ontvangen en te versturen. Wat het toevoegen van 
data betreft, bestaat de mogelijkheid om dit lokaal 
te doen. Er is ook aan gedacht om informatie toe te 
voegen buiten de applicatie, dit kan eenvoudig door 
een e-mail te sturen naar de applicatie. 

 

Figuur 1: Flowchart lokaal toevoegen machinedata 

Figuur 1 toont het verloop doorheen het 
programma indien handmatig data over een 
machine wordt opgevraagd, aangepast of 
toegevoegd. Wanneer een e-mail verstuurd wordt 
met bijlagen en informatie over een gebeurtenis 

naar het MMS, analyseert de applicatie de titel van 
de e-mail. Deze moet opgebouwd zijn volgens een 
vooraf gedefinieerde structuur. Vervolgens 
verwerkt het MMS de mail en voegt de nieuwe data 
toe aan de database. Bijlagen worden gekopieerd 
naar een vaste locatie op de lokale server van het 
bedrijf. Wanneer alles is gelukt, stuurt de applicatie 
een feedbackmail naar de afzender. Zo weet deze 
dat alles succesvol verlopen is zonder dit lokaal in 
het programma te controleren. Wanneer het 
toevoegen mislukt is, wordt de afzender hierover 
ook via e-mail op de hoogte gesteld. Figuur 2 toont 
het verloop doorheen het programma indien data 
wordt toegevoegd via e-mail.  
 

 
Figuur 2: Flowchart toevoegen van machinedata via e-mail 

De gebruikte SQL-server is MySQL. Deze is actief op 
een Raspberry Pi die is aangesloten op het 
bedrijfsnetwerk. De achterliggende reden hiervoor 



 3 

is dat men zo weinig mogelijk externe software wil 
draaien op de server. Het dataverloop doorheen het 
programma wordt getoond op Figuur 3. 

 
Figuur 3: Schematische voorstelling programma algemeen 

In het MMS werd een agenda functie   
geïmplementeerd die instaat voor het plannen van 
onderhoudsgerichte activiteiten. Geselecteerde 
personen krijgen op de dag van aanvang een e-mail 
met de beschrijving van wat er precies moet 
gebeuren. Zo wordt een onderhoud die in de 
toekomst dient te gebeuren niet vergeten. 

IV.  BESLUIT 

Zelf een onderhoudsbeheersysteem ontwikkelen op 
maat van het bedrijf bleek na een kort 
marktonderzoek de beste oplossing. Na overleg met 
het bedrijf werd beslist welke functionaliteiten het 
programma zeker moest bevatten. Nadat de .NET 
applicatie op punt stond, werd deze 
geïmplementeerd in het bedrijf. Waarna tal van 
dossiers over problemen met machines werden 
opgemaakt. Hierbij hebben werknemers het 
programma al uitvoerig getest en hebben ze 
feedback gegeven. Na enkele kleine aanpassingen in 
overleg met het bedrijf werd de finale versie van het 
programma in gebruik genomen. Het MMS heeft al 
zijn nut bewezen om hiermee snel en eenvoudig 
data over machines toe te voegen. Er kwamen zelfs 
al enkele andere ideeën uit de bus om soortgelijke 
applicaties te maken voor andere toepassingen 
binnen het bedrijf. Deze thesis kan dienen als 
hulpmiddel voor de ontwikkeling van deze andere 
applicaties. 


